Ervaren Praktijkondersteuner Somatiek (m/v) 32-38 uur
Ben je op zoek naar een werkplek binnen een organisatie die door heel Nederland opereert
en dus ook bij jou in de buurt? Hou je van innovatie en heb je kwaliteit hoog in het vaandel
staan? Dan hebben wij de baan voor jou?
Per direct zijn wij op zoek naar een ervaren praktijkondersteuner Somatiek (m/v) voor 3238 uur per week voor de praktijk in Breezand.

Wie zijn wij?
Co-Med is een organisatie die ontzorgt door de huisarts vrij te maken van de bedrijfsvoering. Co-Med
heeft 14 locaties verspreid over heel Nederland. Naast het aanbieden van de reguliere
eerstelijnszorg, wil de organisatie zich onderscheiden op het gebied van patiëntenzorg. Zo wordt er
ingezet op de toekomstbestendigheid door onder andere digitalisering en zorg op afstand.
In het team van Co-Med Hollands Kroon werk je nauw samen met je collega praktijkondersteuners
(somatiek, GGZ en ouderenzorg), de huisartsen, de assistenten en de Praktijkmanager. Een open
cultuur, laagdrempeligheid en wederzijds vertrouwen is wat werken bij Co-Med typeert.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de chronische zorg van de volgende doelgroepen: Diabetes Mellitus,
CVRM, Astma en COPD. Je werkzaamheden zijn gericht op preventie, monitoring, begeleiding,
voorlichting en educatie. Je hebt daarbij een coördinerende rol in de samenwerking met de
wijkteams en andere zorgverleners.

Wie ben jij?
➔
➔
➔
➔
➔

Jij hebt een POH-S opleiding succesvol afgerond.
Jij hebt ervaring in een huisartsenpraktijk opgedaan met een soortgelijk takenpakket.
Jij beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden.
Jij bent een teamspeler en organisatorisch sterk en flexibel in denken en doen.
Jij hebt kennis van protocollen van huisartsenzorg (NHG), in het bijzonder CVRM, DM en
astma/COPD.
➔ Bij voorkeur heb jij ervaring met TetraHIS.

Wat bieden wij?
➔ Een 7 maanden contract, met uitzicht op vast dienstverband voor 32-38 uur per week.
➔ Salariëring conform CAO huisartsenzorg. Je salaris wordt bepaald aan de hand van je
opleiding en ervaring.
➔ Vakantietoeslag.
➔ Tijd en ruimte om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied.

Solliciteren?
Enthousiast geworden over de organisatie en de functie? Stuur dan snel je CV samen met je
motivatie naar hvsteen@co-med.nl. Voor vragen kun je ook contact opnemen met Helène van Steen
Praktijkmanager Hollands Kroon via 06-44304050 We nemen dan binnen twee werkdagen contact
met je op!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

